
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doba postní                               01/2016 

                Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč 

Úvodní slovo 
Z Poselství papeže Františka k postní době 2016: 

„V bule vyhlašující Svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se „postní doba 

Svatého roku prožívala obzvláště intenzivně jako velká příležitost ke slavení 

a zakoušení Božího milosrdenství“ (Misericordiae Vultus, 17). Výzvou 

k naslouchání Božímu slovu a k iniciativě „24 hodin pro Pána“ jsem 

zdůraznil prvořadost naslouchání tomuto slovu v modlitbě; a to především 

slovu prorockému. Boží milosrdenství je vskutku hlásáním světu a každý 

křesťan je vyzýván, aby s takovýmto hlásáním získal svou osobní zkušenost. 

Proto o postní době vyšlu misionáře milosrdenství, aby byli pro každého 

znamením Boží blízkosti a Božího odpuštění.  

Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl Gabriel, a proto 

ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží milosrdenství, jímž si ji Bůh 

vyvolil. Panna z Nazareta, Josefova snoubenka, se tak stává dokonalým 

obrazem církve a evangelizuje, protože byla a stále je evangelizována 

působením Ducha Svatého, jenž oplodnil její mateřské lůno. V prorocké 

tradici je totiž milosrdenství už i etymologicky úzce spjato s mateřským 

lůnem (rahamim) a také s velkorysou, věrnou a soucitnou dobrotou (hesed), 

jež se uplatňuje v manželských a rodičovských vztazích.“ 

Z prezentace Svatého roku milosrdenství, kterou 5. května 2015 
předložil arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou 
evangelizaci, jíž byly svěřeny organizační záležitosti spojené s 
konáním svatého roku:  

Zpravodaj 

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ 
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"Začněme od loga, které představuje teologický souhrn pojmu 
milosrdenství, a od motta, které ho doprovází. Motto, jež je převzato  
z Lukášova evangelia („Milosrdní jako Otec“ – Lk 6,36), předkládá 
prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom 
neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění 
darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38).  

Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Je to 
obraz, který je velmi drahý starověké církvi, 
neboť znázorňuje Kristovu lásku završující 
tajemství jeho vtělení vykoupením. 
Představuje Syna Božího, jenž bere na svá 
ramena zbloudilého člověka. Vyobrazení  
je provedeno tak, že nechává vystoupit 
Dobrého pastýře, jak se v hloubi dotýká 
lidského těla, a činí tak s láskou, která 
člověku mění život. Nemůže dále uniknout 
jeden detail: Dobrý pastýř s krajním 
milosrdenstvím na sebe bere lidství, ale 
jeho oči se prolínají s očima člověka. 
Kristus se dívá pohledem Adamovým  
a Adam pohledem Kristovým. Každý člověk 
tak v Kristu odkrývá své lidství  
a budoucnost, jež ho očekává. Vyobrazení je umístěno uvnitř mandorly, 
která je také drahá starověké i středověké ikonografii; připomíná, že  
v Kristu jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská. Tři 
soustředné ovály v barvách, které se směrem k vnějšku postupně 
rozjasňují, naznačují Kristovo jednání, jímž vyvádí člověka z noci hříchu 
a smrti. Z druhé strany hloubka barvy s temnějším odstínem zase 
připomíná neproniknutelnost Otcovy lásky, která odpouští všechno. 

Z poselství papeže Františka k postní době 2016 

Skutky milosrdenství: 

„Boží milosrdenství proměňuje srdce člověka, dává mu zakusit věrnou 

lásku, a tím jeho samého uschopňuje k milosrdenství. Stále novým 

zázrakem je to, že Boží milosrdenství může vyzařovat do života každého 

z nás, motivovat nás k lásce k bližnímu a dávat impulz k tomu, co 

církevní tradice nazývá skutky tělesného a duchovního milosrdenství. 

Připomínají nám, že naše víra se vyjadřuje konkrétními každodenními 

skutky, které mají za cíl pomáhat našemu bližnímu na těle i na duchu 

a podle kterých budeme souzeni: dávat mu jíst, navštěvovat ho, utěšovat, 
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vzdělávat. Proto si vroucně přeji, „aby křesťanský lid během Svatého roku 

přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob, 

jak probouzet naše svědomí často ukolébané tváří v tvář dramatu chudoby 

a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde Boží milosrdenství 

upřednostňuje chudé“ (tamtéž,15). V chudém se totiž Kristovo tělo „stává 

znovu viditelným coby tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a 

na útěku..., abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a poskytovali mu péči“ 

(tamtéž). Nevídané a pohoršující tajemství utrpení nevinného Beránka, 

pokračující v dějinách: hořící keř nezištné lásky, před nímž si jako Mojžíš 

můžeme jen zout opánky (srov. Ex 3,5) – tím spíše, když chudým je bratr 

nebo sestra v Kristu trpící kvůli své víře. 

Před takovouto láskou silnou jako smrt (srov. Pís 8,6) se tím 

nejubožejším chudákem jeví být ten, kdo sám sebe za takového nepovažuje. 

Myslí si, že je bohatý, ale ve skutečnosti je nejchudší z chudých. Je takový, 

protože je otrokem hříchu, který ho nutí, aby bohatství a moc používal 

nikoli ke službě Bohu a druhým lidem, ale k tomu, aby v sobě potlačoval 

vědomí, že ani on není ničím jiným než ubohým žebrákem. Čím větší jsou 

bohatství a moc, jimiž disponuje, tím větší může být jeho klamné zaslepení. 

Může dojít až tak daleko, že ani nebude chtít vidět chudého Lazara, který 

žebrá u dveří jeho domu (srov. Lk 16,20-21) a je obrazem Krista, jenž si 

v chudých vyprošuje naše obrácení. Lazar je tou možností k obrácení, 

kterou nám Bůh nabízí a kterou možná my ani nevidíme. Toto zaslepení je 

doprovázeno pyšným blouzněním o všemohoucnosti, v němž se neblaze 

ozývá ono ďábelské „budete jako Bůh“ (Gen 3,5), které je u kořene každého 

hříchu. Takové blouznění může nabýt i sociální nebo politické podoby, jak 

to ukázaly totalitní režimy 20. století a jak to dnes ukazují ideologie 

unifikovaného technicko-vědeckého myšlení, které se snaží učinit Boha 

bezvýznamným a člověka chtějí zredukovat na manipulovatelnou masu. A 

zároveň to mohou ukazovat i struktury hříchu spojené s falešnými 

rozvojovými modely založenými na zbožštění peněz. Ty vedou ke lhostejnosti 

bohatších lidí a společností k osudu chudých, před nimiž zavírají dveře a 

dokonce je nechtějí ani vidět. 

Postní doba letošního Svatého roku je tedy časem příhodným pro to, 

abychom díky naslouchání Slovu a konání skutků milosrdenství konečně 

vyšli ven ze svého existenčního odcizení. Jestliže se skrze skutky tělesného 

milosrdenství dotýkáme Kristova těla v bratřích a sestrách, kteří potřebují, 

abychom jim dávali najíst, oblékali je, ubytovávali je a navštěvovali, pak 
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skutky milosrdenství duchovního – radit, vyučovat, odpouštět, napomínat, 

modlit se – se dotýkají bezprostředněji toho, že jsme hříšníci. Tělesné 

a duchovní skutky proto nelze oddělovat. Právě tím, že se hříšník 

v ubožákovi dotýká Kristova těla, může dostat dar pochopení, že on sám je 

ubohý žebrák. Na této cestě si také „pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, o nichž 

hovoří Magnificat, mohou uvědomit, že jsou bez vlastní zásluhy milováni 

Ukřižovaným, který i pro ně umřel a vstal z mrtvých. Pouze v této lásce se 

nachází odpověď na žízeň po nekonečném štěstí a lásce, o níž si člověk 

klamně myslí, že ji může utišit pomocí idolů vědění, moci a vlastnění. 

Existuje však trvalé nebezpečí, že kvůli stále neprodyšnější uzavřenosti před 

Kristem, který v chudém i nadále tluče na dveře a na srdce, skončí ti pyšní, 

bohatí a mocní tak, že se sami odsoudí k pádu do oné věčné propasti, jíž je 

peklo. Proto znova zaznívají zkormoucená Abrahámova slova, určená jak 

jim, tak i nám všem: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou“ (Lk 16,29). 

Takovéto činorodé naslouchání nás nejlépe připraví na oslavu konečného 

vítězství zmrtvýchvstalého Snoubence nad hříchem a nad smrtí. On si přeje 

očistit svoji Snoubenku, která očekává jeho příchod. 

Nepropásněme tuto postní dobu jako čas příhodný pro obrácení! Prosme o 

ně na mateřskou přímluvu Panny Marie, která před velikostí Božího 

milosrdenství, jež se jí dostalo bezplatně, jako první poznala svou nepatrnost 

(srov. Lk 1,48) a vyznala, že je pokornou služebnicí Páně (srov. Lk 1,38).“ 

 

Postní řád 
Dny a doby pokání v celé církvi jsou: každý pátek v průběhu celého roku  

(s výjimkou těch, na které připadnou církevní slavnosti) a doba postní. 

Pokání zdrženlivostí od masa se zachovává každý pátek v roce, pokud 

nepřipadne na den církevní slavnosti. Tímto půstem od masa jsou vázáni 

katolíci od dovršeného čtrnáctého roku věku. (Půst od masa nezahrnuje 

ryby a živočišné tuky.) 

Postní řád českých a moravských ordinářů dává možnost nahradit zčásti 

nebo zcela páteční půst od masa jinými formami pokání, např. zdrženlivostí 

od jiného pokrmu, zejména však skutky lásky a úkony zbožnosti.  

Na Popeleční středu a Velký pátek se zachovává tzv. přísný půst, tj. půst od 

masa a zároveň újmy v jídle. Spojený půst od masa a zároveň újmy v jídle je 

závazný pro všechny katolíky od osmnáctého až do započatého šedesátého 

roku věku; věřícím od dovršeného čtrnáctého roku věku do dosažení 
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plnoletosti a osobám po dovršení padesátého devátého roku věku se v obou 

těchto dnech ukládá jen půst od masa. Pro oba tyto dny od povinnosti 

zachovat půst újmy osvobozuje také nemoc, těžká tělesná práce nebo 

podobný vážný důvod. Farář nebo administrátor farnosti může ze 

spravedlivého důvodu od přísného postu udělit dispenz, příp. provést 

záměnu za jiné úkony zbožnosti. Osoby mladší 14 let postní povinností 

újmy ani zdrženlivosti od masa vázány nejsou. 

 

Postní páteční adorace 
O pátečních večerech v době postní máme příležitost k adoraci – klanění, 

modlitbě, rozjímání, nebo „pouhému“ spočinutí před Kristem přítomným 

v Eucharistii. Už tradičně se závěr adorace nese v nějakém aktuálním 

tématu. Letos nás čeká bula, kterou papež vyhlásil Svatý rok milosrdenství 

Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství). Každý pátek tedy od 20.00 do 

21.00. Adorace bude zakončena slovem, společnou modlitbou a 

požehnáním. (Při jedné z adorací zazpívají naši vysokoškoláci.) 

 

Postní almužna 
Součástí naší přípravy na Velikonoce je postní almužna. Tak jako 

v minulých letech si můžeme v bazilice nebo osobně v Arcidiecézní charitě 

(Londýnská 44, Praha 2) vyzvednout postní kasičky. Ukládáme do nich 

peníze, které ušetříme svým půstem. Na kasičkách můžeme označit, na jaký 

účel chceme, aby peníze byly použity. Kasičky budeme vybírat od Květné 

neděle do 2. neděle velikonoční. Následně budou kasičky dopraveny do 

Arcidiecézní charity. Prosíme o včasné doručení. 

 

 

Křížová cesta 
Také letos se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a pátek v 17.15 

v bazilice. Je to modlitba, kterou mohou vést laici. Zájemci se mohou 

zapisovat do rozpisu na jednotlivé dny v sakristii. Informace případně 

v sakristii nebo u P. Václava.  
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Postní duchovní obnova – Návrat k Otci 

V Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) můžeme s bratry františkány 

prožít duchovní obnovu k Roku milosrdenství. Koná se v pátek 12. 2. od 

18.30 a v sobotu 13. 2. od 9.00. Přednášky, modlitba, adorace, svátost 

smíření, mše svatá… Více na www.apha.cz.      

 

Postní kázání 

Co znamená obracení? K době postní také patří zvlášť otevřené srdce ke 

slyšení Božího slova. Zvláště ve Svatém roce. „Tři biblické příběhy o 

milosrdenství“ s náležitou reflexí si můžeme vyslechnout v kostele Všech 

svatých na Pražském Hradě od 18. 2. vždy od 18.00. Přednášejí kněží 

Jaroslav Brož a Josef Hřebík.     

 

Příležitost ke svátosti smíření 

V Roce milosrdenství zvláště využijme dobu postní ke svátosti smíření 

(včasné svátosti smíření před svátky). Mimořádná příležitost bude v rámci 

akce „24 hodin pro Pána,“ kterou vyhlásil papež František. Na první pátek 

měsíce března 4. 3. 2016 bude příležitost ke svátosti smíření u sv. Markéty 

od 17.30 do 21.00. Celý večer rámuje eucharistická adorace, mše svatá 

zůstává od 18.00. Obecně je třeba věnovat zvláštní pozornost svátosti 

smíření přijímané v neděli, kdy se život církve soustředí především na 

slavení eucharistie – mše svaté. Neděle je dnem společné účasti na tomto 

tajemství víry. Prosíme tedy o dodržování stanoveného času svátosti 

smíření, je třeba přicházet zavčas (7.00, 8.20, 17.20). Příležitost ke svátosti 

smíření je v naší farnosti každý den mimo velké svátky (kdy kněží potřebují 

čas na přípravu k liturgii). 

 

Společné udílení svátosti nemocných 

Svátost nemocných bude letos společně udílena při mši svaté ve čtvrtek  

11. 2. v 18.00.     

 

 

http://www.apha.cz/
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Duchovní cvičení konventu 
Jako každý rok se konají první týden v době postní duchovní cvičení 

konventu, tedy od 10. do 21. 2.  Prosíme, abyste v těchto dnech vyřizovali 

v klášteře jen to neodkladné. Děkujeme za pochopení. V tomto týdnu máme 

možnost prožít ranní mši svatou i s ranními chválami v 7.00.  

 

13. března 2016 – 3. výročí zvolení papeže 

Františka  
Uplyne třetí rok od zvolení papeže Františka. Víme, jak se měnila tvář církve 

několik posledních desetiletí. Je to opravdu veliký dar, který v osobě Jorge 

M. Bergoglia dostáváme. Odpovídejme na jeho výzvy, na jeho slova a skutky 

víry, naděje a lásky. Odpověď není snadná, protože nás František vybízí, 

abychom žili, opravdu žili svou víru. To není vždy snadné v dnešní době. 

Mnohdy ale zjišťujeme, že není jiná volba, pokud máme ve zdraví fyzickém i 

psychickém vydržet. Co ale můžeme udělat ihned, je modlitba za něj, ke 

které nás tolik vybízí. Třeba krátká, ale právě ve Františkově duchu, 

z celého srdce!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOBA POSTNÍ 
 

8 
 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby 

Bazilika sv. Markéty v Břevnově 

Neděle 

7.30 mše sv. 

9.00 mše sv. 

18.00 mše sv. 

Všední dny 
7.00 mše sv. 

18.00 mše sv. 

Pondělí 17.25 modlitba růžence 

 

 

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 

Neděle 11.00 mše sv. 

Čtvrtek (letní čas) 17.30 mše sv. 

Čtvrtek (zimní čas) 16.30 mše sv. 

Příležitost ke svátosti smíření 

Neděle 

7.00 – 7.25 
v neděli se nezpovídá během 

mše sv. 
8.25 – 8.55 

17.20 – 17.55 

Pondělí - sobota 17.30 – 18.00  

Mimořádné bohoslužby 
Bazilika sv. Markéty v Břevnově 

 

10.2. st 

Popeleční středa 

7.00 mše svaté s udílením popelce 

16.00 
mše svaté s udílením popelce 

(zaměřená na děti) 

18.00 mše svaté s udílením popelce 

11.2.  čt 

Čtvrtek po Popeleční středě 

18.00 
mše svatá s udílením svátosti 

nemocných 

KALENDÁŘ FARNOSTI 
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14.2.  ne 

I. neděle postní 

9.00 
přijetí našich sedmi katechumenů 

mezi čekatele křtu 

21.2. ne 
II. neděle postní 

9.00 mše sv. s katechezí pro děti 

22.2. po 

Svátek stolce sv. apoštola Petra 

7.00 mše sv.  

18.00 mše sv.  

28.2. ne 

III. neděle postní 

9.00 
skrutinia katechumenů - modlitba za 

očištění 

4.3. pá 

I. pátek v měsíci 

16.00 
výstav Nejsvětější svátosti k soukromé 

adoraci  

17.45 svátostné požehnání 

18.00 mše sv. 

5.3. so 
Vigilie IV. neděle postní 

18.00 mše svatá za + Karla Kryla 

13.3. ne 
V. neděle postní 

9.00 předání pokladů víry katechumenům 

20.3. ne 

Květná neděle 

7.30 
mše sv. s žehnáním ratolestí 

(Prosíme, ratolesti si sami přineste.) 

9.00 
mše sv. s žehnáním ratolestí 

(Prosíme, ratolesti si sami přineste.) 

22.3. út 

Úterý Svatého týdne 

18.00 
mše sv. s udílením pomazání olejem 

katechumenům 

 

 

 

 

 



DOBA POSTNÍ 
 

10 
 

 

 

 

Příprava na svátost křtu 
dospělých 

informace u P. Václava 

Příprava na svátost křtu dětí informace u P. Václava 

Příprava na svátost 
biřmování 

společná příprava začala  

Příprava na svátost 
manželství 

informace u P. Václava 

Udělování svátosti 
nemocných 

pokud víme o někom v našem okolí, kdo 
by stál o návštěvu nebo udělení svátosti 
nemocných, informace u P. Václava nebo 

v sakristii v době bohoslužeb 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Setkání seniorů 

Pokračujeme v setkávání seniorů na faře. Setkání v letošním roce:  

13. března s Br. Martinem „O milosrdenství“, 12. června s P. Václavem,  

16. října se sestrami benediktinkami, 11. prosince s P. Prokopem  

a s p. Františkem Novotným.    

    

10. ročník „Na světě nejsme sami“ 

Letos, dá-li Bůh, prožijeme již 10. ročník akce, která se zaměřuje na náš 

farní podíl na misijní činnosti církve. Neděle 10. dubna 2016 od 9.00 do 

16.00 v areálu kláštera. Začínáme tradičně mší svatou, kterou povede 

pomocný pražský biskup Václav Malý. Loni na podzim cestoval do 

Středoafrické republiky, které je věnován výtěžek celého dne. Není bez 

zajímavosti, že jubilejní roční připadá na Svatý rok, Rok milosrdenství. Naše 

pomoc misiím ve vzdálené zemi znamená milosrdenství a solidaritu nejen 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
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s těmi, kteří evangelium hlásají, ale hlavně s potřebnými. Více na 

http://nasvetenejsmesami.webnode.cz/. 

 

Připravujeme 

4.4. po Biblická hodina 

10.4. ne „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle 

6.5. pá 
Farní putování ke Svaté bráně kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně na Vinohradech 

14.5. so Farní pouť 

22.5. ne První svaté přijímání dětí naší farnosti 

5.6. ne Udílení svátosti biřmování 
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty 

Markétská 1/28,  
CZ – 169 01 Praha 69 - Břevnov 
web: www.farnost-brevnov.cz 

 

P. Václav Snětina OSB, administrátor farnosti 

e-mail: farnost@brevnov.cz 

tel.: 220 406 232 nebo 220 406 111  

(mimo pondělí převážně v dopoledních hodinách) 

mobil: 605 319 960  

 

P. Benedikt Kolaja OSB, rektor kostela Panny Marie Vítězné na Bílé 

Hoře 

e-mail: benediktosb@seznam.cz 

tel.: 220 406 111 

 

P. Prokop Siostrzonek OSB, vypomáhá ve farnosti 

e-mail: prevor@brevnov.cz 

tel.: 220 406 111  

 

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 

Markétská 1/28,  

CZ – 169 01 Praha 69 - Břevnov 

web: www.brevnov.cz 

e-mail: klaster@brevnov.cz 

tel.: 220 406 111 

 

 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Redakce: Václav 

Snětina, Anna Kabíčková. Dáno do tisku 9. 2. 2016. Náklad 200 ks. Ke 

stažení také na internetových stránkách farnosti. Uzávěrka příštího 

čísla 13.3. 2016. 

KONTAKTY 

http://www.farnost-brevnov.cz/
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